
 

 
    
   

DANISH OPEN 2022 
Bellahøj Svømmestadion 

Bellahøjvej 1-3 
2700 Brønshøj 

 

Den 15. til 19. april 2022 

 
Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. 
 
Danish Open 2022 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs “A” 
and “B” Swimming Qualifying Standard Times.  
 
Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. 
 
DELTAGELSE: 
Mesterskabet er åbent for alle svømmere uanset nationalitet. For danske svømmere er Mesterskabet 
kvalificerende til VM og andre internationale mesterskaber i 2022. 
 
Parasvømmere kan efter godkendelse af Parasport Danmark deltage med dispensation for de gældende 
kravtider. Alle øvrige proportioner og regler i forbindelse med tilmelding og deltagelse er fortsat gældende. 
Listen over godkendte parasvømmere kan findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside under 
”Parasvøm”. Tilmelding skal ske via e-mail til stævnekoordinatoren. E-mail med tilmelding skal indeholde 
oplysninger om svømmerens navn, årgang, licensnummer, løbsnumre og discipliner med angivelse af 
bedste opnåede tid(er) inden for kravtidsperioden samt om tid er opnået på kort- eller langbane.  

EKSTRALØB: 
Svømmere med én kravtid kan ønske deltagelse i yderligere to individuelle ekstra løb og svømmere med to 
kravtider kan ønske deltagelse i yderligere et individuelt ekstra løb. Anmeldelse af de ønskede ekstra løb 
sker via Svømmetider, hvor ekstra løb kan tilmeldes, når svømmeren er tilmeldt i de ordinære løb.  

Svømmerens deltagelse i ekstraløb sker under hensyntagen til heatbegrænsning og anden ekstraordinær 
deltagerbegrænsning.  Hvis Svømmetider ikke anvendes, skal oplysninger om svømmerens licensnummer, 
navn, årgang, ønskede ekstra løb i prioriteret rækkefølge med angivelse af bedste opnåede tid(er) samt, 
om tid er opnået på kort- eller langbane inden for kravtidsperioden, oplyses i e-mail, som fremsendes 
særskilt til stævnekoordinatoren. Der kan ønskes ekstra løb i samtlige løb, der er indeholdt i 
løbsprogrammet. 
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LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 

Mesterskabet afvikles på langbane. De angivne kravtider er 50m tider. Anmeldelse sker ved anvendelse af 
tider fra officielle stævner. Bedste tid inden for kvalifikationsperioden SKAL anvendes, uanset om den er 
opnået på kort- eller langbane. Der kan frit omregnes i henhold til gældende omregningstabel. 

 
Indledende afsnit Fredag d. 15. april 2022             
A-flights kl. 09.30            B-flights kl. 11.30      
 

      
Løbs nr. Disciplin Køn Kravtid    

1 100 m brystsvømning Damer 1:17,04    
2 200 m butterfly Herrer 2:20,48    
3 400 m indv. Medley Damer 5:21,93    
4 50 m fri svømning Herrer 0:25,48    
5 100 m rygsvømning Damer 1:08,07    
6 200 m brystsvømning Herrer 2:32,37    
7 1500 m fri svømning Herrer 17:02,06  Svømmes i B-flights 

 

Finaleafsnit Fredag d. 15. april 2022 kl. 17.00 - C,B & A-finaler  
      

Løbs nr.  Disciplin Køn Heat  
1  100 m brystsvømning Damer 3  
2  200 m butterfly Herrer 3  
3  400 m indv. Medley Damer 2 B- og A-finale 
7  1500 m fri svømning Herrer 1 Bedste Heat 
4  50 m fri svømning Herrer 3  
5  100 m rygsvømning Damer 3  
6  200 m brystsvømning Herrer 3  

      
Indledende afsnit Lørdag d. 16. april 2022   

          
A-flights kl. 09.30            B-flights kl. 11.30   

   
    

   
Løbs nr. Disciplin Køn Kravtid    

8 50 m brystsvømning Damer 0:35,04    
9 200 m fri svømning Herrer 2:00,43    
10 100 m fri svømning Damer 1:00,42    
11 100 m rygsvømning Herrer 1:01,49    
12 200 m butterfly Damer 2:30,00    
13 200 m indv. Medley Herrer 2:17,54    
14 800 m fri svømning Damer 9:27,04  Svømmes i B-flights 
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Finaleafsnit Lørdag d. 16. april 2022 kl. 17.00 - C,B & A-finaler 

      
Løbs nr.  Disciplin Køn Heat  

8  50 m brystsvømning Damer 3  
9  200 m fri svømning Herrer 3  

10  100 m fri svømning Damer 3  
14  800 m fri svømning Damer 1 Bedste Heat 
11  100 m rygsvømning Herrer 3  
12  200 m butterfly Damer 3  
13  200 m indv. Medley Herrer 3  

 

Indledende afsnit Søndag d. 17. april 2022   
          

A-flights kl. 09.30            B-flights kl. 11.30   
   

    
   

Løbs nr. Disciplin Køn Kravtid    
15 200 m rygsvømning Herrer 2:15,02    
16 50 m rygsvømning Damer 0:31,80    
17 100 m butterfly Herrer 0:59,21    
18 100 m butterfly Damer 1:07,67    
19 100 m brystsvømning Herrer 1:10,66    
20 200 m fri svømning Damer 2:10,38    
21 800 m fri svømning Herrer 8:55,33  Svømmes i B-flights 

 

Finaleafsnit Søndag d. 17. april 2022 kl. 17.00 - C,B & A-finaler  
      

Løbs nr.  Disciplin Køn Heat  
15  200 m rygsvømning Herrer 3  
16  50 m rygsvømning Damer 3  
17  100 m butterfly Herrer 3  
21  800 m fri svømning Herrer 1 Bedste Heat 
18  100 m butterfly Damer 3  
19  100 m brystsvømning Herrer 3  
20  200 m fri svømning Damer 3  

 

indledende afsnit Mandag d. 18. april 2022   
        

A-flights kl. 09.30            B-flights kl. 11.30   
  

    
  

Løbs nr. Disciplin Køn Kravtid   
22 100 m fri svømning Herrer 0:54,62   
23 200 m rygsvømning Damer 2:24,81   
24 400 m indv. Medley Herrer 4:47,81   
25 400 m fri svømning Damer 4:36,69   
26 50 m brystsvømning Herrer 0:31,74   
27 200 m brystsvømning Damer 2:48,24   
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Finaleafsnit Mandag d. 18. april 2022 kl. 17.00 - C,B & A-finaler  
      

Løbs nr.  Disciplin Køn Heat  
22  100 m fri svømning Herrer 3  
23  200 m rygsvømning Damer 3  
24  400 m indv. Medley Herrer 2 B- og A-finale 
25  400 m fri svømning Damer 2 B- og A-finale 
26  50 m brystsvømning Herrer 3  
27  200 m brystsvømning Damer 3  

 
indledende afsnit Tirsdag d. 19. april 2022 

  
          

A-flights kl. 09.30            B-flights kl. 11.30   
   

    
   

Løbs nr. Disciplin Køn Kravtid    
28 50 m fri svømning Damer 0:27,89    
29 400 m fri svømning Herrer 4:17,70    
30 200 m indv. Medley Damer 2:30,19    
31 50 m rygsvømning Herrer 0:28,72    
32 50 m butterfly Damer 0:29,57    
33 50 m butterfly Herrer 0:26,87    
34 1500 m fri svømning Damer 18:19,12  Svømmes i B-flights 

 

Finaleafsnit Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 17.00 - C,B & A-finaler  
      

Løbs nr.  Disciplin Køn Heat  
28  50 m fri svømning Damer 3  
29  400 m fri svømning Herrer 2 B- og A-finale 
30  200 m indv. Medley Damer 3  
34  1500 m fri svømning Damer 1 Bedste Heat 
31  50 m rygsvømning Herrer 3  
32  50 m butterfly Damer 3  
33  50 m butterfly Herrer 3  

 

AFVIKLING DANISH OPEN: 
Indledende heats er opdelt i to dele. A-flights del der starter kl. 09.30, hvor 4 bedste heats svømmes. B-
flights som starter kl. 12.00, hvor de resterende indledende heats bliver svømmet. 
Er der færre end 10 heats samlet i B-flights vil der kun være et indledende afsnit. 
 
 Alle individuelle løb på 50 m, 100 m og 200 m svømmes med C, B og A-finaler. A-finalen udgøres af de 

svømmere, der har opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-finalen udgøres af de næste otte 
tider og C-finalen af de næste otte tider. 

 Alle individuelle løb på 400 m svømmes med B og A finale. A-finalen udgøres af de svømmere, der har 
opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-finalen udgøres af de næste otte tider. 

 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. De formodede langsomste heat 
afvikles under indledende B-flight afsnit, og det formodet hurtigste heat afvikles i finaleafsnittet. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt A- eller B-finaledeltagere, afgøres 
svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen – f.eks. som sidste C-
finaledeltager og 1. reserve – afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. 
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 Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning. 
Omsvømningen placeres mest hensigtsmæssigt i løbet af det 
indledende afsnit. 

 Der vil være medaljer til nr. 1-2-3. 
 

 
MEDALJEOVERRÆKKELSE 
Vil fremgå af tidsplaner men forventes afholdt efter hvert andet løb. 
 
AFMELDINGER TIL INDLEDENDE AFSNIT 
Afmeldinger til indledende løb skal være foretaget via WinGrodan Sync senest kl. 19.30 dagen før (evt. 
skriftligt i sekretariatet). I modsat fald betragtes det som en udeblivelse uden grund, og man pålignes en 
bøde svarende til 6 gange eventgebyret. Der kan afmeldes 1½ time før stævnestart om morgenen men 
kun grundet sygdom opstået i løbet af aftenen/natten. 
 
AFMELDINGER TIL FINALEAFSNIT 
Afmeldinger til finaler skal ske pr. mail til stævnekoordinator: lone.lagerbon@gmail.com eller skriftligt til 
stævnekoordinatoren senest 30 minutter efter resultatlisten for det indledende løb i det afsnit, hvori 
svømmeren har deltaget, er offentliggjort. 
 
Manglende afmelding til såvel indledende løb og finaler medfører en bøde til klubben på 6 gange 
eventgebyret. 
 
CALL ROOM 
Til alle løb i både indledende- og finaleafsnit skal svømmerne møde 15 minutter før planlagt start af heat i 
call room.  Svømmerne skal blive i call room indtil de kaldes til start. For sent fremmøde medfører påtale 
evt. advarsel og ved gentagelse udelukkelse fra det pågældende løb.  
 
TEKNISK MØDE 
Teknisk møde afholdes online torsdag d. 14. april kl. 19.00. Her godkendes deltagerlisten og evt. 
væsentlige ændringer ift. invitationen vil blive annonceret. Alle deltagende klubbers repræsentant fra 
Svømmetider.dk får direkte invitation til at deltage i mødet. 
 
EVENTGEBYR: 
Eventgebyret er kr. 109,00 pr. anmeldt start. 
Eventgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
Anmeldes sker via Svømmetider eller alternativt ved fremsendelse af tilmeldingsfil til direkte indlæsning i 
WinGrodan til stævnekoordinatoren.  
 
Anmeldelser modtaget på anden vis tillægges et gebyr på kr. 22,- pr. start. Såfremt anmeldelse af ekstra 
løb ikke sker via Svømmetider tillægges der ligeledes et gebyr på kr. 22,- pr. start. 
 
ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST 
 
Anmeldelsesfristen er onsdag d. 30. marts 2022. Denne dato skal anmeldelserne være indført i 
Svømmetider senest kl. 23.59 eller alternativt fremsendt direkte til stævnekoordinatoren pr. e-mail evt. 
vedhæftet en tilmeldingsfil til direkte indlæsning i WinGrodan.  

Der kan anvendes tider fra og med den 1. januar 2021. 
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KLUBBERNES OFFICIALS 
Alle deltagende klubber og startfællesskaber skal stille med officials i henhold til følgende retningslinjer: 

 Foreninger med mindre end 15 starter skal stille 1 official med modul 2 (Dommeruddannet) i mindst én 
dag. 

 Ved 15 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official med Modul 2 
(Dommeruddannet) under hele eventen. 

 Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (Ledende 
tidtager/måldommer) eller 2 official med Modul 2 (Dommeruddannet). 

 Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 official heraf mindst 1 med modul 4 (Ledende 
tidtager/måldommer) eller 3 official med modul 2 (Dommeruddannet). 
 

Hvis der efter anmeldelsesfristen afmeldes svømmere og antallet af starter derfor reduceres, medfører 
dette ikke ændring i det oprindelige krav om antal og uddannelse af officials. 

Ved anmeldelsen af 1 official med modul 4 ved 50 eller flere starter, kan denne anmeldelse ikke 
efterfølgende ændres til 2 officials med modul 2. Tilsvarende kan anmeldelse af 2 officials med modul 2 
ved 50 eller flere starter, heller ikke efterfølgende ændres til 1 official med modul 4.  

Officials tilmeldes via Svømmetider eller alternativt via e-mail direkte til stævnekoordinatoren. 

Der vil være officialmøder dagligt kl. 08.30 (indledende afsnit) og kl. 16.00 (finaleafsnit). Der henstilles til, at 
de officials der tilmeldes, deltager i både indledende- og finaleafsnit den pågældende dag.  

STÆVNEKOORDINATOR 
Stævnekoordinator for Danish Open 2022 er: 
 
Lone Lagerbon - Tlf.:  4240 1545 - E-mail: lone.lagerbon@gmail.com 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
Overdommere: Charlotte Kert (FINA Liste nr. 20) – Tlf.: 22590834 – E-mail: svoem.charlottekert@outlook.dk 
 Bjørn Brander (FINA Liste nr. 20) – Tlf.: 22806775 - E-mail: b@brander.it 

Startere: Per Kirkegaard (FINA Liste nr. 21) – Tlf.: 25217278- pier3.1416@gmail.com 

Speaker:  
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
Frank Güsmer - Tlf.:  41 85 22 50 - E-mail: fgusmer@gmail.com 
 
 
 


